Informativní schůzka dne 6. 3. 2019
přítomni za domov: p. Mašková, p. Knapová, sl. Nechanická
přítomno: 5 klientů a 5 příbuzných
V průběhu schůzky byly promítány fotografie z akcí konaných v období prosinec 2018 až únor 2019.
Přítomným byla nabídnuta káva, čaj a voda.

Informace:
p. Knapová


Uvedení informační schůzky pro nové klienty, rodiny

Vysvětlen smysl společné schůzky, konání 1x za tři měsíce.



Plánované akce

Blíží se den otevřených dveří pro veřejnost v našem domově (16. 5. 2019). Dále se
organizuje výlet naučnou stezkou po městě Hostinném – termín bude upřesněn.
V červenci se bude v areálu domova konat již 20. zahradní slavnost.
Akce, které se zde s pravidelností opakují: bohoslužby, cannisterapie, trénování
paměti s docházejícím psychologem, návštěvy mateřských škol/studentů
z Hostinného, společné cvičení, promítání, stravovací komise, kavárna (nejbližší bude
13. 3.2019).


Omezení sladkostí pro klienty

Prosíme příbuzné, aby svým blízkým omezili donášku sladkých potravin (bonbony,
čokolády, sušenky, slazené nápoje…). Vzhledem k nízké pohybové aktivitě našich
klientů, kterou ve většině případů limituje jejich zdravotní stav, dochází v krátkém
čase k vysokému příbytku na váze.


Uzavření kuřárny

Dle domácího řádu bude kuřárna od dubna uzavřená. Vchodová branka ze Žižkovy
ulice bude uzavřena od 20 hodiny.


Virózy a chřipky

Chřipková epidemie se úspěšně klientům vyhnula, podíl na tom má i preventivní
proočkování. Nebyli jsme nuceni uzavřít domov pro seniory ani omezit návštěvy.



Zaměstnanci

Personální zajištění v domově je v současné době oslabeno z důvodu dlouhodobých
nemocí. Dlouhodobě není obsazena pracovní pozice zaučený kuchař/ka (vyučení
není nutnost).

p. Mašková


Nová výsadba

Budeme pokračovat ve výsadbě areálu domova. Nyní se zaměříme na výsadbu podél
plotu v Dělnické ulici.


Navýšení úhrad od února 2019

Bylo nutné navýšit úhrady za pobyt a stravu – úhrady za pobyt v nové budově
odpovídají maximální úhradě dle Zákona o sociálních službách. Jednolůžkové/
dvoulůžkové pokoje + sociální zařízení na pokoji.
V budově vila je částka za ubytování odstupňovaná. Důvodem je nižší kvalita
ubytování (třílůžkové pokoje, sociální zařízení jsou na každém poschodí společná).


Přestavba kadeřnictví

Začali jsme modernizovat naše kadeřnictví, umístěné ve vile.
Diskuse a Dotazy:
p. Chleboun: Kdy se pojede do Hostinného na výlet.
- až bude upřesněn termín, bude včas vyhlášen, rodiny obeznámeny
pomocí emailů/osobně/telefonicky

Další schůzka se bude konat 5. 6. 2019 v 15 hodin v jídelně našeho domova.

